ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº.03/2017 DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓSGRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO DO CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO
TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA

Aos vinte e oito de abril de dois mil e dezessete, às dez
horas, na Sala “E-516”, do Centro Federal de Educação
Tecnológica Celso Suckow da Fonseca, no Campus Maracanã,
ocorreu a terceira reunião ordinária do Colegiado do
Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação, sob a
presidência
do
Professor
Eduardo
Ogasawara,
com
participação dos Professores Diego Brandão (via acesso
remoto), Eduardo Bezerra, Gustavo Guedes, Jorge Soares,
Joel Santos, Kele Belloze, Laura Assis (via acesso remoto),
Leonardo Lima, Raphael Machado. O presidente iniciou a
reunião apresentando as atas de 10/02, 16/03 e 24/03. Todas
foram
aprovadas
por
unanimidade.
Na
sequência
foi
apresentado o edital do processo seletivo para 2018. A
partir do documento base enviado para o colegiado, foram
feitas diversas pequenas modificações de escrita. Após as
correções o edital foi aprovado por unanimidade para envio
para análise da secretaria. Foi definido ainda o número de
vagas a ser ofertado para cada docente no edital
supracitado.
Na sequência foi feita uma inversão de pauta e apresentação
do projeto de extensão pelo Prof. Silvino Netto que apontou
oportunidades de integração com o PPCIC.
Na sequência foi feito um levantamento de participação no
CSBC. Há uma previsão de que três alunos potencialmente
possam
ter
artigos
aceitos:
João
Ferreira,
Rafael
Rodrigues, Rebecca Salles que receberão diárias via verba
CAPES/PROAP e inscrição gratuita via SBC. Também receberão
apoio para inscrição via SBC os docentes Joel Santos,
Gustavo Guedes e Eduardo Ogasawara.
Os assuntos gerais foram discutidos. O primeiro item foi o
comunicado acerca da consideração de que docentes que
oferecem disciplina do núcleo básico poderão oferecer
disciplinas do núcleo específico que não sejam da categoria
de tópicos. O segundo assunto foi referente a questão do
empoderamento docente, onde foram expostos os motivos para
que os docentes potencializem as suas páginas, participem
do Research Gate, Linked-in e criem repositórios no Github
para gestão de artefatos computacionais, dentre diversas
iniciativas. Na sequência, os docentes foram comunicados da
importância que façam o acompanhamento dos discentes
orientados.
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Nada mais havendo a tratar, às doze horas e trinta
o Senhor presidente deu por encerrada a Reunião.
Santos, secretário da reunião, lavrei a presente
vai assinada por mim e pelo PRESIDENTE. Rio de
vinte e oito de abril de dois mil e dezessete//

minutos,
Eu, Joel
ata, que
Janeiro,

Eduardo Soares Ogasawara

Joel Santos

PRESIDENTE

SECRETÁRIO DA REUNIÃO
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